
— obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy 2006/46/WE upłynął w dniu 5 
września 2008 r. Tymczasem w chwili wniesienia niniejszej 
skargi strona pozwana nie przyjęła jeszcze wszystkich prze
pisów niezbędnych do transpozycji tej dyrektywy, a w każdym 
razie nie podała ich do wiadomości Komisji. 

( 1 ) Dz.U. L 224, s. 1. 

Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga 

(Sprawa C-8/10) 

(2010/C 80/22) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i 
L. de Schietere de Lophem, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie przyjmując wszelkich przepisów usta
wowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych 
w celu zastosowania się do dyrektywy 2006/46/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. 
zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocz
nych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 
83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsoli
dowanych sprawozdań finansowych banków i innych insty
tucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubez
pieczeń ( 1 ), a w każdym razie nie podając ich do wiado
mości Komisji, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło 
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy; 

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami 
postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy 2006/46/WE upłynął w dniu 5 
września 2008 r. Tymczasem w chwili wniesienia niniejszej 
skargi strona pozwana nie przyjęła jeszcze wszystkich prze
pisów niezbędnych do transpozycji tej dyrektywy, a w każdym 
razie nie podała ich do wiadomości Komisji. 

( 1 ) Dz.U. L 224, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nedeerlanden (Niderlandy) 
w dniu 8 stycznia 2010 r. — Staatssecretaris van Financiën 

przeciwko Marishipping and Transport BV 

(Sprawa C-11/10) 

(2010/C 80/23) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nedeerlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Staatssecretaris van Financiën 

Strona pozwana: Marishipping and Transport BV 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy część I rozdział II część C lit. i) załącznika I rozporzą
dzenia Rady (EWG) nr 2658/87 ( 1 ) z dnia 23 lipca 1987 r. 
w związku ze zamieszczonym w trzeciej części (załącz
ników) rozdziału II załącznika 3 wykazem substancji farma
ceutycznych stanowi, że zwolnienie z cła substancji farma
ceutycznych dotyczy jedynie danych substancji (chemicz
nych) w stanie czystym? 

2) Jakie ograniczenia mają zastosowanie w sytuacji, gdy do 
danych substancji farmaceutycznych należy dodać innych 
substancji? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w 
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. L 256, s. 1).

PL 27.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 80/13


